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Bulgaristan’da Türkçe Basın
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B u l g a r i s t a n l ı  m ü f t ü l e r 
Tekirdağ’da seminere katıldı
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Ardino Belediye Meclisi, çalış-
ma yönetmeliğini kabul etti

a           

a        

Ressam Nebahat Şimşek: Dünya 
çocuklarla güzel! Nebahat Şimşek, Kırcaali’de bu ayın 

başında açılan karma sergide yer 
alan ressamlardan biri. Etkinlik, An-
kara Tekirdağ Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği ve Kırcaali Türk Kültür 
ve Sanat Derneğinin “Uluslararası 
Trakya Rodoplar Buluşması” adı al-
tında düzenledikleri kültür ve sanat 
etkinliklerinin bir parçasıydı. 

TRT2 Kırcaali bölgesinde 
Osmanlı kültürünü tanıtan 
belgesel çekti Sayfa 4

a     

Sofya’da düzenlenen Kermeste Türk standına büyük ilgi
Uluslararası Ka-
dınlar Kulübü’nün 
(IWC), Bulgaristan’ın 
başkenti Sofya’nın 
Inter Expo Center 
fuar merkezinde dü-
zenlediği geleneksel 
Kermes Fuarı’nda 
Türkiye standı ziya-
retçilerin beğenisini 
kazandı.
Yaklaşık 7 bin kişinin 
ziyaret ettiği kermes-
te kurulan Türk stan-
dını ziyaret eden ko-
nuklar, sunulan Türk 
yemekleri ve seçkin 
hediyelik eşyalara 
hayran kaldı. Fuarın 
özel konuğu olan eski 
Avrupa Komisyonu 
Komiseri Meglena 
Kuneva, Türk stan-
dını ziyaret ederek, 
Türk yemekleri ve 
örnekleri gösterilen el 
sanatları konusunda 
bilgi aldı. 
Bulgaristan’da iş 
yapan Türk firmaları 

ve Sofya’daki seçkin 
Türk lokantaların yar-
dımı ve maddi desteği 
ile kurulan Türk stan-
dında gönüllü olarak 
görev yapan Türkiye 
Büyükelçliği, Filibe 
ve Burgaz Başkon-
solosluğu mensup-
ları Türkiye’nin sanat 

gelenekleri ve mutfak 
kültürünü tanıttılar. 
Büyükelçi İsmail Ara-
maz, IWC’nin hayır 
amaçlı düzenlediği 
yıllık kermes etkin-
liğinde Türkiye’ye 
gösterilen ilginin her 
geçen yıl artmasın-
dan duyduğu mem-

nuniyeti dile getirdi. 
Ziyaretçiler, Türkle-
rin yoğun olarak ya-
şadığı Kırcaali ken-
tinden Ömer Lütfi 
Kültür Derneği’nin 
halk oyunları ekibinin 
gösterisini hayranlıkla 
izledi.
       Kırcaali Haber

Dr.Mustafa  HACI 
Dünya’nın en etkili 500 
Müslümanı arasında
Ürdün'ün başkenti Amman merkezli Kraliyet İslam 

Strateji ve Araştırma Merkezi, "Dünyanın En Güçlü 
500 Müslümanı" listesinin 2011 versiyonu yayınlan-
dı. 

2009'dan beri düzenli olarak yayınlanan listede po-
litika, akademi, iş ve din dünyasından birçok ünlü isim 
ile birlikte Başmüftü Mustafa Hacı da yer aldı.

Açıklanan listede ilk üç’ü Sudi Arabistan Kıralı Ab-
dullah Al Saud, Fas Kıralı 4. Muhammed ve Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan alı-
yor.

İlk 50 sırada ise dört Türkün ismi var: Başbakan 
Erdoğan, Fethullah Gülen, Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu. Liste’nin 42 sırasında Bos-
na Hersek müftüsü Mustafa Ceric de yer almakta.

Yayınlanan bülten, Mustafa Hacı’nın önemini, Hı-

ristiyanların çoğunluk olduğu bir ülkede büyük bir 
Müslüman azınlığının lideri olarak önemini vurgula-
maktadır. Ayrıca son zamanlarda başkent Sofya’da 
gündeme getirilen yeni camii inşası sorununu med-
yalara ve Avrupa Birliği ve uluslararası platformların 
gündemine taşımasından dolayı bu önemli listede yer 
almaktadır.

Başmüftü Hacı, 2009 yılında ilk defa yayınlanan lis-
tede, ardından 2010 yıllında da listelerde yer almıştı.
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Bulgaristan’da Türkçe Basın
Milliyet gazetesinin 
Balkanlar muhabir i 
olarak görevlendirilen 
gazeteci Mahmut Nec-
mettin Deliorman, eşi 
Mürüvvet’i yanına ala-
rak yerleştiği Sofya’da 
iki ay sonra 25 Haziran 
1935 tarihinde doğan 
oğluna Altan ismini ver-
miştir. Gazetenin mali 
durumunun bozulması 
üzerine aile İstanbul’a 
dönmüş ve oğullarına 
nüfus cüzdanını, ancak 
Mart 1936’da alabilmiş-
lerdir.[1] Bu sebeple Al-
tan Deliorman’ın nüfus 
cüzdanında doğum 
yeri olarak İstanbul ve 
doğum tarihi 22 Mart 
1936 kaydı bulunmak-
tadır.[2]
Gazeteci, yazar, res-
sam ve naşir Altan 
Deliorman’ın 75. yaşı 
münasebetiyle, İstan-
bul Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür Müdürlüğü, 
23 Ekim 2010’da bir 
saygı günü tertip et-
miştir. Türkiye’de kültür 
adamlarının hak ettikle-
ri alakayı göremedikleri 
ön kabulünden hareket-
le sağlığında böyle bir 
iltifata mazhar olması, 
Deliorman için sürpriz 
olmalıdır. O, milli kültür 
yolundaki çalışmalarıy-
la bu tür bir kutlamayı 
fazlasıyla hak etmiş bir 
kültür insanıdır. Hayat 
çizgisi takip edilirse açık 
ve net olarak görüle-
cektir ki bulunduğu çiz-
giye adım adım ve gece 
gündüz çalışarak, ken-
di gayretiyle ulaşmıştır. 
Babası, Bulgaristan’da 
Razgrad’da 1897 yı-
lında doğan Mahmut 
Necmeddin Deliorman, 
öğrenimini tamamla-
dıktan sonra Sofya’da 

Tunca ve Türk Sadası 
gazetelerinde mesle-
ğe başlamış, 1919’da 
Razgrad’da matbaa ku-
rarak Deliorman gaze-
tesini neşretmiştir. Milli 
düşünceleri sebebiyle 
başına gelen gaileleri 
atlattıktan sonra Plevne 
şehrinde Mücadele ve 
Tunaboyu gazetelerini 
çıkarmıştır.
1933’te Razgrad’da 
şoven Bulgarların Türk 
mezarlığını tahrip et-
meleri hadisesini takip 
etmesi, olayın duyulma-
sından sonra Türkiye’nin 
her tarafında gösterilen 
tepkiler üzerine maruz 
kaldığı düşmanca ha-
reketlerden, Türkiye’nin 
Bulgaristan’a nota ver-
mesiyle kurtulmuştur. 
Razgrad şehri o tarihte 
Türkçe eğitim yapan bir 
rüştiyenin bulunduğu 
önemli bir Türk yerleş-
mesidir.
Deliorman, daha son-
ra Türkiye’ye gelmiş 
gazetecilik ve yayın-
cılık yaparak hayatını 
tamamlamıştır.[3] Altan 
Deliorman, günlük ha-
yatta memleket mese-
lelerinin çokça konuşul-
duğu bir aile ortamında 
yetişmiştir. Babasının 
Babıâli’deki dostlarını, 
dönemin varlıklılarından 
Nuri Demirağ’ın kendi 
adıyla bilinen koruda 
ki ahşap konaklardan 
birini ailenin ikametine 
vermesiyle, her yıl ko-
ruda tepreç ve nevruzu 
geniş kalabalıkların iş-
tirakiyle kutlayan Kırım 
ve Türkistanlı muhacir 
kesimin siyasi önder-
lerini yakından tanıma 
imkânı bulmuştur. Gü-
nümüzde devlet deste-
ğiyle resmi bir hüviyet 
kazandırılmaya çalışı-
larak gayesinden uzak-

laştırılan ve adeta res-
mi takvimde kutlanacak 
gün ve haftalar arasına 
dâhil edilen nevruz kut-
lamalarına o tarihlerde, 
ancak bu kesimlere 

mensup sınırlı bir kesim 
itibar etmekte idi.
Altan Deliorman, Hay-
darpaşa Lisesi ’nde 
Atsız’ın öğrencisi ol-
muş, 1950-1952 yılları 
arasında 68 sayı çı-
kardığı haftalık Orkun 
mecmuasının basım 
ve dağıtımına yardım-
cı olduğu sırada, başta 
İsmet Tümtürk olmak 
üzere kendisinden ön-
ceki Türkçü kuşakla iliş-
ki kurmuştur. Burada ki 
gözlemlerini sonraki yıl-
larda zenginleştirerek, 
Tanıdığım Atsız isimli 
kitabının malzemesini 
oluşturmuştur. Dergi 
naşirliğine oldukça genç 
yaşta babası ile birlikte 
1955’te Türk Dünyası 
isimli dergiyi çıkarmak 
suretiyle başlamıştır. 
1955 yılında Tan gaze-
tesinde eğitim ve Kıbrıs 
muhabiri olarak uzun 

süre içinde bulunacağı 
baba mesleği gazete-
ciliğe intisap etmiştir. 
Deliorman, komple bir 
gazetecidir. Muhabirlik, 
köşe yazarlığı, gece 

sekreterliği, ressamlık, 
sayfa düzenlemesi gibi 
gazetenin yazı işlerin-
den baskıya hazırlan-
masına kadar giden 
süreçteki bütün aşa-
malarda görev ifa ede-
bilecek bir yeteneğe ve 
deneyime sahiptir. Bu 
çizgiye ulaşmasında, 
ailenin geçim kaygısına 
yardımcı olabilmek için 
erkenden mesleğe gir-
mesi, erken yaşta yaptı-
ğı evliliğin zaruretlerinin 
olumlu etkilerinin bulun-
duğu düşünülebilir.
1956-1958 yılları ara-
sında İstanbul’da Bur-
han Basımevi sahibi 
Burhanettin Şener, İr-
fan Açıkel’in Neşriyat 
Müdürü olduğu hafta-
lık Ocak gazetesinde 
kendisine tahsis edilen 
‘Biraz Işık’ başlıklı kö-
şesinden okuyucularına 
seslendi. Ocak gaze-

tesi, Atsız’ın Orkun’un 
neşriyatına son verme-
sinden sonra milliyetçi 
bir fikir organının bulun-
madığı yayın dünyasın-
da, önemli bir boşluğu 

doldurmuştu. Burada 
bazı yazılarında müs-
tear imza kullandı.
Altan Deliorman, son-
raki yıllarda gazetecilik 
yanında dergi neşriyatı-
na devam etmiştir. Türk 
dünyasına ilişkin incele-
me, araştırma yazılarını 
ihtiva eden Türk Dün-
yası dergisini iki sayı 
halinde Şubat, Mart 
1955‘te, Mayıs 1967 
–Nisan 1971 tarihleri 
arasında 48 sayı ha-
linde Milli Işık, 1985’de 
yurtdışında yaşayan va-
tandaşlarımıza yönelik 
Gurbette Bayrak, 1988-
1989 arasında 20 sayı 
halinde Yeni Orkun, 
Mart 1998’den itibaren 
Temmuz 2006 tarihine 
kadar 101 sayı çıkan 
Orkun dergilerini neş-
retmiştir. Bu dergilerin 
yayın hayatına başla-
malarının ortak teması, 

Türkçülük fikriyatıdır.
Deliorman, erken yaş-
ta başladığı gazeteci-
likten kazandığı haber 
yazma tekniğini giderek 
kendine has bir üsluba 
dönüştürmüştür. Güzel 
Türkçesiyle düşünce-
lerini satıra dökmekte 
ustadır. Bu yeteneğiyle 
aynı zamanda iyi bir bi-
yografi yazarıdır. Cemi-
yette hareketli bir ortam 
içinde geçen hayatının 
uzun bir diliminde de 
kültürümüzün birçok 
simasını yakından göz-
lemlemiştir. Onlarla ilgili 
intibalarını önce der-
gilerde yazmış daha 
sonra Kırık Kanatlı 
Jön-Türk ve Sessiz Bir 
Ses isimli kitaplarında 
bir araya getirmiştir. Bu 
eserlerinde portresini 
çizdiği kişilerin isimleri-
ni vermemiş, kimlikleri-
nin okuyucu tarafından 
bulunmasını istemiştir. 
Aynı tarz yazılarını top-
ladığı Türk Yurdunun 
Bilgeleri isimli eserinde 
ise anlattığı şahısla-
rın kimliklerini verme-
yi tercih etmiştir. Işıklı 
Hayatlar isimli eserin-
de, yakından tanıdığı 
Nihad Sami Banarlı ile 
Ekrem Hakkı ve Sami-
ha Ayverdi kardeşleri 
anlatmıştır. Bu üç isim 
Kubbealtı’nda kültürü-
müzün canlı tutulması 
için büyük emek sarf 
etmiş, bilhassa Banarlı, 
Yahya Kemal’i yeniden 
ihya etmiş, sağlığında 
kitap haline getirileme-
yen şiir ve düz yazılarını 
burada tesis edilen Yah-
ya Kemal Enstitüsü’nde 
ki çalışmaların sonu-
cunda, seri olarak neş-
retmiştir.
DEVAMI
GELECEK SAYIDA

Kırcaali Haber Yazı İşleri Müdürüne büyük görev  
Mastanlılı İsmail Köse-

ömer, Sofya Kültürel Et-
kileşim Derneği Başkanı 
seçildi. Kırcaali Haber 
gazetesinin Yazı İşleri 
Müdürü ve Sofya temsil-
cisi 23 Kasım 2011 Çar-
şamba günü Başmüftülük 
Kültür Merkezinde yapılan 
Kültürel Etkileşim Derne-
ği 2. Olağan Genel Kurul 
toplantısında bu önemli 
ve bir o kadar da sorum-
luluk gerektiren göreve 
getirildi.
Bu görev bir ay içerisin-

de İsmail Köseömer’in 
üstlendiği ikinci önemli 

görev oldu. Sofya “Sveti 
Kliment Ohridski” Üniver-
sitesi Klasik ve Yeni Filo-
lojiler Fakültesi Türkoloji 
Bölümü yüksek lisan 

öğrencisi hemşerimiz, 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türklerin ve anadilde 
haber yazan gazete-
mizin temsilcisi olarak 
27-30 Ekim 2011 Bakü 
Azerbaycan’da gerçekleş-
tirilen 2. Türk Dili Konuşan 
Ülkeler ve Toplukları Ba-
sın Yayın Buluşmasında 
yeni kurulan Türk Medya 
Platformu Ülke ve Top-
luluk Medya Komitesine 
seçilmişti. 
Gazetemiz çalışanları 

adına meslektaşımıza her 
iki görevinde de başarılar 
diliyoruz.

 İsmail Köseömer

Ömer ÖZCAN
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Ressam Nebahat Şimşek: Dünya çocuklarla güzel!
N e b a h a t  Ş i m ş e k , 

Kırcaali’de geçen ayın 
başında açılan karma 
sergide yer alan res-
samlardan biri. Etkinlik, 
Ankara Tekirdağ Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği 
ve Kırcaali Türk Kültür ve 
Sanat Derneğinin “Ulus-
lararası Trakya Rodoplar 
Buluşması” adı altında 
düzenledikleri kültür ve 
sanat etkinliklerinin bir 
parçasıydı. 
Ressam Nebahat Şim-

şek Tekirdağ Muratlı’da 
1958 yılında dünyaya 
gelmiştir. 18 yaşında ai-
lesiyle İstanbul Fatih si-
tesine yerleşiyor. İstan-
bul Üniversitesinde 7 yıl 
çalıştıktan sonra Ankara 
Üniversitesinin rektörlü-
ğünde de 7 yıl görevde 
bulunuyor. Daha sonra 
12 yıl Ankara Üniversitesi 
Türkçe Öğretim Merke-
zinin İstanbul Şubesinde 
(TÖMER) Öğrenci İşleri 
Müdürlüğünü yaptıktan 
sonra 2000 yılında emek-
li olmuştur. Son göreviy-
le ilgili Nebahat Şimşek, 
“Dünyadan birçok öğrenci 
tanıma imkânım oldu. Be-
nim için artık dünya çok 
küçük oldu. Bütün dünya 
insanı birdir. Öğrencilerle 
kardeş gibiydim, arka-

daş, dostum. Onlar beni 
sokakta gördüğünde 
Türkiye’de ailesi olarak, 
en yakın arkadaşı olarak 
görüyordu. Dünyanın bir-
çok yerlerinden ziyaret 
etme teklifleri aldım, fakat 
iş yoğunluğundan dolayı 
onları değerlendirmeye 
fırsat bulamadım. Dünya 
gerçekten çok küçük ve 
hepimiz aynıyız. Onun 
için kültür etkinliklerini 
daha fazla yapabiliriz, bir-
birimizle daha fazla kay-
naşabiliriz” diye paylaştı. 
Ş u  a n d a  İ s t a n b u l 

Beylikdüzü’nde oturmak-
tadır. Şimşek, 10 yıldır 
Ressamlar Derneği Yö-
netim Kurulu Üyeliğini, 20 
yıldır da Ankara Tekirdağ 
Yardımlaşma ve Kültür 
Derneği Yönetim Kurulu 
Üyeliğini ve saymanlığını 
yapmıştır. 
Resim sanatına 1990 yı-

lında Türkiye Ressamlar 
Derneği Başkanı Sevim 
Gürsoy Tunçyıldız’ın atöl-
yesinde çalışmalar yürü-
terek ve daha sonra da 
Bulgaristan kökenli Salim 
Özgür’den ders alarak 
atılıyor. Şimşek, her iki 
hocasının da özel kolek-
siyonunda bulundurduğu 
resimlerinden Kırcaali’de 
gösterdi. Genelde tol üze-
re yağlıboya ile çalışan 
ressam, uzun yıllar sulu-

boya ile resim yapmıştır. 
Yurtiçinde ve yurtdışın-
da 70’in üzerinde kişisel 
sergi ve 100’den fazla da 
karma sergiye katılmıştır. 
Avrupa’nın birçok yerin-
de (Paris, Viyana, Prag, 
İngiltere, Rusya) ve çok 
mutlu olduğunu söyleyen 
Bulgaristan’da resimlerini 
göstermiştir. 
Emekliye ayrılınca resim-

le daha çok ilgilenmeye 
başlamıştır. Resimlerinde 
genellikle doğaya geniş 

yer veriyor. Kendisini ge-
lincik, ayçiçeği ve buğday 
başağının ressamı olarak 
tanıtan Şimşek, “Memle-
ketim Muratlı’da buğday 
ve başak tar lalarının 
içinde gelinciklerle bü-
yüdüm. Bir gelincik bana 
çok anlam ifade ediyor” 
dedi. Nebahat Şimşek 
doğayla ilgili, “Ben tabi-
atı çok seviyorum, tabiat 
insanla bir bütün. Tabia-
tı korumak için yeşilliği, 
denizi, suyu korumalıyız. 

Maalesef, Türkiye’de, 
İstanbul’da doğa çok kat-
ledildi. Onun için biz do-
ğaya hasretiz. Bulgaristan 
doğaya çok önem vermiş, 
bu çok önemli. Torunları-
mıza, gelecek kuşaklara 
bir dünya bırakmak için 
yaşadığımız sürece ye-
şili, doğayı, denizi koru-
mak zorundayız. Doğa, 
yeşillik, deniz, su varsa, 
insan da var. Yoksa biz de 
olmayacağız. Mutsuz bir 
toplum olacağız. Yeme, 
içmemize, çalışmamıza 
kadar, her şey doğaya 
bağlıdır. İnşallah, Bulga-
ristan doğayı korumasıyla 
tüm dünyaya örnek olur” 
diye mesaj verdi. 
Ressam Kırcaali için, 

“Buraya ilk defa geliyo-
rum. Aslında aile köken-
lerim buradan. Ailem 
1923 mübadele yılların-
da Türkiye’ye göç etmiş. 
Kökenlerimizin bir kısmı 
Kırcaali, Hasköy’den, bir 
kısmı Varna, Şumnu ille-
rindendir. Soyumun nere-

den geldiğini hep merak 
etmiştim. Onun için de 
Kırcaali’ye çok heye-
canlı geldim. Kırcaalileri 
tanımaktan çok mutlu-
yum. Bulgaristan güzel 
bir ülke, tabiatı çok gü-
zel. Bulgaristan dünyada 
cennetten bir köşe. Ben 
hep insanoğluna, insanlı-
ğa, sosyal olmaya değer 
verdim. Çünkü insanların 
birleşmesi, kaynaşması, 
birlikte olması, birçok şeyi 
paylaşması benim için 
çok önemli. Kırcaali çok 
doğal, bakir bir yer, güzel-
liği çok fazla. Burada çok 
huzur buldum ve kendimi 
çok mutlu hissettim. Be-
nim memleketim Muratlı 
da çok güzel, çok yeşil, 
aynı Kırcaali’ye benziyor. 
İkisi de küçük ova içinde 
etrafı küçük dağlarla çev-
rili kasaba. Kırcaali’de ya-
pılar, evler açısından biraz 
daha bakımlı olabilirdi. 
Yeşile ve geniş caddele-
re çok değer verilmiş. Bu 
da insana huzur veriyor. 
Şehirleşmede esas amaç 
bence geniş alanlar, yeşil 
alanlar, parkların oluşu 
olmalı. Çünkü insan sağ-
lığı için doğa çok önemli. 
İnsan mutluluğu ise en 
önemli. Kırcaali’nin insanı 
çok güzel, sıcak. Buraya 
yeniden gelmek isterim” 
diye paylaştı. 
Nebahat Şimşek çocu-

ğu olmamasına rağmen, 
kendisinin yetiştirdiği 11 
başarılı yeğenine sahip 
olduğunu ve hepsinin 
üniversitelerden iyi mezu-
niyetlerle ayrılmalarından 
dolayı gurur duyduğunu 
belirtti. Ressam, “Gör-
düğüm her çocuğu kendi 
çocuğum gibi benimseyip, 
ona kendimden bir şeyler 
vermek için mücadele edi-
yorum. Dünya çocuklarla 
güzel” diye ifade etti.

 'Ajan diplomatlara' af geldi
Bulgaristan Ana-
yasa Mahkemesi, 
Diplomatik Servisi 
Yasası’nda yer alan 
eski komünist partisi 
ajanların yurt dışın-
da diplomatik görev 
almalarını engel-
leyen değişiklikleri 
iptal etti. Mahkeme, 
Bulgaristan’ı 1989 
yılına dek yöneten 
Komünist Partisi’nin 
(BKP) kurduğu Siya-
si Polis (DS) lehine 
ajanlık yapan kişile-
rin Dışişleri Bakan-
lığı sisteminde üst 
düzey görev alma-
ları ve büyükelçi ile 
konsolos olarak yurt 
dışına yollanmaları-
nı engelleyen ilgili 
yasa metinlerinin 
anayasaya aykırı ol-
duğu yönünde karar 
aldı.
Bulgaristan Dışiş-
leri Bakanlığı Basın 

Merkezi, mahke-
me kararı Resmi 
Gazete’de yayım-
landıktan sonra ko-
nuyla ilgili açıklama 
yapacağını bildirdi. 
Bulgaristan Anaya-
sa Mahkemesi’nin 
iptal ettiği yasa de-
ğişiklikleri Dışişleri 
Bakanı Nikolay Mla-
denov tarafından 
hazırlanmıştı. Bakan 
Mladenov, gelecek-
te de Bulgaristan’ı 

temsil eden tüm dip-
lomatların geçmişi-
nin araştırılacağı ve 
eski ajanlara kariyer 
yapma fırsatı veril-
meyeceğini belirt-
mişti.
Parlamento kara-
rıyla kurulan ve üst 
düzey bürokratla-
rın geçmişini araş-
tırmakla hükümlü 
devlet komisyonu, 
büyük bir bölümü 
büyükelçi ve konso-

los olan 190 Bulgar 
diplomatın eski DS 
ajanı olduğunu bil-
dirmişti. Komisyon, 
Sofya’da dışişleri 
bakanlığı kadrosun-
da ayrıca, 75 eski 
ajanın halen görev 
yaptığını açıklamış-
tı.
Görevi 23 Ocak’ta 
sona erecek Cum-
hurbaşkanı Georgi 
Pırvanov ise hükü-
metin tüm ısrarla-
rına rağmen, ‘’ajan 
diplomatların’’ geri 
çekilmesi için karar-
name imzalamayı 
reddetmişti.
23 Ekim’de seçilen 
yeni Cumhurbaşka-
nı Rosen Plevneliev, 
göreve başladığın-
da yapacağı ilk işin 
ajan diplomatları 
geri çekmek olaca-
ğını açıklamıştı.
       Kırcaali Haber

Nebahat Şimşek

Bulgaristan'da Türk 
Sineması Günleri...

Etkinlik dahilinde, dört Türk filmi Bulgar izleyici-
lerin beğenisine sunuldu

Film Yapımcıları Meslek Birliği, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nce 
ortaklaşa 'Bulgaristan'da Türk Sineması Günleri' 
başkent Sofya'da düzenlendi.

Sinema Günleri açılışı dolayısıyla Arena Sine-
ma Merkezi'nde düzenlenen resepsiyona Film Ya-
pımcıları Meslek Birliği Başkanı Galip Gültekin, 
'Memleket Meselesi' filminin yönetmeni İsa Yıldız 
ve oyuncular Burcu Kara, Janset Paçal ve Bora 
Aktaş katıldı.

29 Kasım–1 Aralık tarihleri arasında gerçekle-
şen sinema günleri çerçevesinde 'Beyaz Melek', 
'Romantik Komedi', 'Memleket Meselesi' ve 'De-
nizden Gelen' adlı 4 Türk filmi Bulgar izleyicilerin 
beğenisine sunuldu.

Sinema günlerinin ilk filmi olan 'Beyaz Melek', 
Bulgar yönetmen ve film yapımcılarının yanı sıra 
çok sayıda Bulgar izleyicisinin de beğenisini ka-
zandı.                                            Kırcaali Haber

Resmiye MÜMÜN



 4
  Kırcaali Haber  407 Aralık 2011 HABERLER

TRT2 Kırcaali bölgesinde Osmanlı kültürünü tanıtan belgesel çekti
Türk devlet kana-
lı TRT2 Bulgaristan 
topraklarında bulunan 
Osmanlı kültür mira-
sı için film çekimine 
başladı. Yarım saatlik 
sürecek olan film, pri-
me time denilen en çok 
izlenen TV zamanında 
19.30’da sunulan Ana 
Haber Bülteninden 
önce yayınlanacaktır. 
Belgesel, “Orhun’dan 
Üsküp’e Kardeş Eli” 
programı için Kırcaali 
doğumlu ünlü gazeteci 
Nihal Özergan tarafın-
dan çekilmektedir. 
Nihal  Özergan,  “ 
Bulgaristan’da Osman-
lı döneminden kalma 
kültür anıtlara yapılan 
hizmeti göstermek is-
t iyoruz. Amacımız, 
devlet bunun için ne 

miktarda para veriyor, 
yurtdışından ne gibi 
mali kaynak sağlanıyor, 
Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı (TİKA) 

ve İslam Konferansı 
Örgütü ISIKA Ajansı 
belirli projeleri finanse 
ediyor mu gibi sorula-
rın cevabını bulmaktır” 

diye açıkladı. Gazeteci, 
2008 yılında Türkiye ile 
Bulgaristan arasında 
işbirliği ve kültür mi-
rasına karşılıklı bakım 

için sözleşme imzalan-
dığına dikkat çekti. İki 
devlet sınırları içinde 
bulunan üç önemli ta-
rihi anıtın korunması ve 
restorasyonu için gere-
kenin yapılacağına dair 
anlaşmışlardır. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından, 
İstanbul’da bulunan 
“Demir Kilisesi” diye 
de bilinen Aziz Stefan 
Kilisesinin güçlendi-
rilmesi ve tamiri için 
2 milyon lira sağlan-
mış, Bulgaristan’da da 
Filbe’deki Cuma Cami-
si onarılmıştır. 
Kırcaali bölgesinde 
çekim yapan film eki-
bi Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis’ten ve Kırcaali Bg 
Vesti ‘nin muhabiri Ge-

orgi Kulov’tan bilgi al-
mıştır. Nihal Özergan’ın 
en çok ilgisini müze bi-
nası çekmiştir. 
Yapı, Rus mimarı 
Pomerantsev’in projesi 
üzere geçen asrın 20’li 
yıllarında Orta Asya 
kültürünün mimarisine 
uygun olarak medrese 
olarak inşa edilmiştir. 
Daha sonra Kırcaali 
medresesi komünist 
idaresi tarafından Türk-
lerin elinden tamamen 
alınarak müzeye çevril-
miştir. 
T R T 2  k a n a -
l ı  Bulgar is tan’dan 
başka komşu ülke 
Romanya’da da ko-
runan Osmanlı kültür 
mirasıyla ilgili belgesel 
çekecek. 
           Kırcaali Haber

Kırcaali Barajı kıyısındaki yasa dışı yapıların 
sahipleri açtıkları davaların çoğunu kazanıyor
Kırcaali İdare Mahkeme-

sinden alınan bilgiye göre, 
Kırcaali ve Studen Klade-
nets (Soğuk Pınar) baraj-
ları kıyısında inşa edilen 
yasa dışı yapıların sahip-
lerine karşı açılan dava-
ların yarısı onların lehine 
sonuçlandıkları açıklandı. 
Mahkeme Başkanı Vik-
tor Atanasov, “Davaların 
sonucu Bölgesel Devlet 
Yapı Denetim Müdürlüğü 
(RDNSK) tarafından ya-
pılan hatalardan ve tasvir 
edilen yapıların yasallığını 
kanıtlayan tüm belgelerin 
var oluşundan kaynaklan-
maktadır” diye açıkladı. 
Temmuz ayının başın-

dan beri Kırcaali İdare 
Mahkemesine sunulan 
61 şikâyetname üzere 
bugüne kadar 16 dava yü-
rütülmüştür. Onların 13’ü 
kararla sonuçlanmış, 3’ü 

ise iptal edilmiştir. Dört 
vakada RDNSK’nın emir-
leri iptal edilirken, başka 
dördü ise geçersiz kılın-
mıştır. 
Mülk sahiplerinden sunu-

lan şikâyetnamelerin 5’ine 
mahkeme bakmamıştır. 
Viktor Atanasov, “Yapıla-
rın yıkılması emirlerinden 

başka, kullanım yasakları 
da var. Vakaların bir kıs-
mında aynı mülk sahibi-
ne bu iki türden de emir 
belgesi verilmiştir” diye 
ayrıntılar sundu. 
Bölgesel Kalkınma ve İs-

kan Bakanlığında bulunan 
veriler, ülkedeki 23 büyük 
barajın denetiminden 

sonra ” İvaylovgrad”,” Kır-
caali” ve “İskır “ barajları 
kıyılarında en çok yasa 
dışı yapılar bulunduğunu 
gösteriyorlar. 
Daha önce de kaydet-

tiğimiz gibi, Bakanlığın 
verileri, Kırcaali Barajının 
yasa dışı yapılar bakı-
mından ikinci yerde ol-
duğunu gösteriyor. Baraj 
dolayında 130 yasa dışı 
yapı mevcut ve ortadan 
kaldırılması için 95 emir 
verilmiştir. 
Ayrıca DNSK’nın dene-

timi, barajların sınırların-
da yasal yapıların kurul-
duğunu tespit etmiştir. 
Bu tür inşaat için ruhsat 
verilmez, fakat 2003 yılı-
na kadar bu tür yapıların 
yasallaşması için kanun 
imkanları bulunuyormuş.

       Kırcaali Haber

İşsizlik oranı Çernooçene Belediyesinde en 
düşük, en yüksek ise Cebel Belediyesinde
Kırcaali İş Bürosu’nun 
istatistiklerine göre, Ey-
lül ayında işsizlik ora-
nı % 13,3 iken, Ekim 
ayının başında %13,1 
tespit edilmiştir. Ekim 
ayında kayıtlı işsizlerin 
Eylül ayında kayıt olan 
8 049 işsizden 119 ile 
daha az olduğu görü-
nüyor. Uzmanlar, Eylül 
ayına göre kayıtlı iş-
sizlerin azalmasının iş 
piyasasında daha az 

işçi aranmasına bağlı 
olduğunu söylüyorlar. 
Bu ise, turizm sektö-
ründe sezon faktörü-
nün azalan etkisiyle 
açıklanıyor. 
Kırcaali ilinde Ekim 
ayında 7 390 işsiz işsiz 
kayıtlı olmuştur. Geçen 
ay için işsizlik oranı-
nın en düşük seviyesi 
Çernooçene Belediye-
sinde, en yüksek ise 
Cebel Belediyesinde 

olduğu görünmektedir. 
Aktif İstihdam Politika-
sının icra edilmesine 
yönelik yılın başından 
beri toplam 461 işsiz 
kişi çeşitli programların 
uygulanmasına dahil 
edilmişlerdir. En büyük 
istihdamı “Sosyal Yar-
dımlardan İstihdama 
Gidilme” Ulusal Prog-
ramı sağlamaktadır. Bu 
programa yeni 298 iş-
siz dahil edilmiştir, on-

ların 253’ü acil durum 
işlemleriyle ilgili angaje 
edilmiştir. 
İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Operas-
yonel Programının ayrı 
ayrı şemalarının realize 
edilmesi üzere 747 kişi 
projelere katılmıştır. 
Yaklaşık 500 kişi ise, 
profesyonel yeterlilik 
derecesi elde etme eği-
timi görmüşlerdir. 39 iş-
siz kişi, 20 000 levaya 
kadar para sağlanan 
“Girişimci Vatandaşlara 
Yardım” projesine dahil 
edilmişlerdir. 
          Kırcaali Haber

Kompozisyon yarışmasında 
birinci kalan üniversiteliler 

Konya’yı ziyaret ettiler
Mevlana’nın ‘Gel…’ davetine uyarak Konya’ya gelen 

Bulgaristan’lı gençler, tarihi yerler ile müzeleri gezerek 
Mevlana’ya hayran kaldılar.

Elektronik Haber Ajansı (e-ha) muhabirinin edindiği 
bilgiye göre, Bulgaristan’da üniversitelerarası düzenle-
nen “Mevlana’nın ‘Gel…’ Daveti Neyi Anlatıyor?” baş-
lıklı kompozisyon yarışmasında birinci olan gençler, 
Konya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Toplumsal Gelişim Derneği ve UETT aracılığıy-
la mükâfat olarak Konya seyahatini kazanan genç-
ler, Mevlana Türbesi’nde dua ettiler. Gazeteci-yazar 
Mustafa Balkan’ın mihmandarlığında Konya’nın tarihi 
ve turistik yerlerini üç gün boyunca gezen üniversite-
li gençler; başta Şems-i Tebrizi Türbesi olmak üzere 
Mevlana Türbesi, Karatay Medresesi ve İnce Minare 
Müzesi ile Sahibi Ata Külliyesi, Arkeoloji Müzesi, İzzet 
Koyunoğlu Müzesi, Alâeddin Camii ve Selçuklu Sul-

tanları Türbesi’ni görme imkânı buldu. Karatay Beledi-
ye Başkanı Mehmet Hançerli’yi de ziyaret etme imkânı 
bulan 5’i Türk 14 genç, Mevlana Müzesi’ni görevli me-
mur Necdet Karakaya’nın tercümanlığında ziyaret ede-
rek Mevlana Celaleddin Rumi ve ailesi ile Mevlevilik 
hakkında geniş malumat elde ettiler. Kitap Fuarı’nı da 
gezen kafile, serbest zamanlarında Konya’nın çarşı ve 
bedestenlerini de gezerek alış veriş yaptılar. 

Kafile başkanı olan Bulgaristan’daki Türklerin kurdu-
ğu ve kısa adı HÖH olan Halk ve Özgürlükler Hareketi 
Gençlik Kolları MYK üyesi İlhan Küçük, Konya’yı son 
derece gelişmiş planlı bir şehir olarak gördüklerini be-
lirterek “Mevlana türbesinde son derece manevi bir 
atmosfer yaşadık. Osmanlı döneminde Larende’den 
Balkanlar’a göç eden evlad-ı fatihan torunları olarak 
Konya elbette bize yabancı değil. Bu güzel şehri çok 
sevdik. Mevlana başta olmak üzere tarihi güzellikleri-
niz bizi cezbetti” dedi.
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Güner ŞÜKRÜ

Ardino Belediye Meclisi, çalışma yönetmeliğini kabul etti
Ardino (Eğridere) Bele-

diye Meclisi ikinci oturu-
munda Meclis Kurulunun 
çalışma yönetmeliği kabul 
edildi. Yönetmenlik, birinci 
oturumda belirlenen ge-
çici komisyon tarafından 
hazırlandı. Yerel Meclis’in 
işinin organizasyonuyla il-
gili kurulan geçici komis-
yon Başkanı Aziz Murat, 
“İşimizin temeline sü-
reklilik ilkesini koyduk ve 
önceki Meclis’ten miras 
edindiğimiz deneyimden 
faydalandık” dedi. Tartış-
malar sonucunda, Meclis 
Üyeleri, Meclis Kurul Baş-
kan Yardımcısı olarak Hak 
ve Özgürlükler Hareketin-
den /HÖH/ Mümün Cila’yı 
seçtiler. Oturumda çözüm 
bekleyen toplam 10 proje 
onaylandı. Onlardan daha 

önemlileri, Belediye İda-
re Dairesinin yapılışı ve 
genel personel sayısının 
onaylanmasına yönelikti. 
Belediye Başkanı Resmi 

Murat, Ardino Belediyesi 
tarafından “Ardino Bele-
diyesi Sınırları Dâhilinde 
Yerel Gelişim Stratejisi 
Uygulanması” projesi üze-

rine Devlet Tarım Fonu-
Ödeme Ajansı yararına 
avans alınmasına ilişkin 
emirname çıkartma hak-
kına sahip oldu. Önlem 41 

“Yerel Gelişim Stratejileri-
nin Uygulanması” ve Ön-
lem 431-1 “Yerel Girişim 
Gruplarının Yönetilmesi, 
Yerel Gelişim Stratejileri 
Uygulayan Yerel Girişim 
Gruplarının Belirli Böl-
gede Kamu Aktivitesi ve 
Beceriler Edinmesi” üzere 
hazırlanan projenin, Tarım 
ve Gıda Bakanlığı, Ardino 
Yerel Girişim Grubu sivil 
toplum örgütü ve Dev-
let Tarım Fonu - Ödeme 
Ajansı arasında yapılan 
sözleşmeyle gerçekleş-
mesine adım atılmıştır. 
Kota ilkesi üzere Ardino 

Meclis Kurulu, HÖH-7 
kişi, GERB-2 ve ENP-1 

kişi olmak üzere daimi ko-
misyon yönetimlerini belir-
ledi. Zülfiye İbramova, Dr. 
Adam Persenski, Bahtiyar 
Hocov, Müh. Aziz Murat, 
Yüksel İsmail, Alper Sami, 
Ferdi Yakub, Dr. Mevlan 
Binbaşı ve Mesut Hayrul-
lov komisyon başkanları 
seçildiler. 
Belediye Başkanı Res-

mi Murat ve Meclis Kurul 
Başkanı Sezgin Bayra-
mov, Bulgaristan Cum-
huriyeti Ulusal Belediyeler 
Birliğinin Genel Kurulunda 
ve Kırcaali İlinin Gelişimi 
İçin İl Kurulunda temsil 
edecekler.

Çevre Bakanı Karacova, Krumovgrad’da altın üretimine izin verdi!
Çevre ve Su Bakanı 
Nona Karacova, Yüksek 
Uzmanlar Ekoloji Kurulu 
tarafından önerilen Kru-
movgrad dolayında altın 
üretimi önerisini onay-
lamıştır. Kendisi bunu 
Dobrinişte’de yapılan bir 
seminerde kamuya du-
yurdu ve Uzamanlar Ku-
rulunun önerisinde tespit 
edilen eksikliklerden do-
layı geri döndürdüğünü 
hatırlattı. Karacova, ver-
diği kararın itiraz edilebi-
leceğini söyledi. 
Bakan Karacova daha, 
“Adatepe’de altın elde 
edilmesi kararı kamu ya-
rarına ve büyük anlamı 
olan bir karar. Bazı pro-
sedürlerin, Plovdiv Su 
Yönetimi Havzası Mü-
dürlüğü ve Sağlık Bakan-

lığından alınan verilerle 
tamamlanması gerekliydi. 
Sunulan raporu, uzman 
bilgileri de sahi olarak, 
büyük dikkatle ve en bü-
yük sorumluluğunu ala-
rak okudum. Kararda su 
bölgeleri için, insanların 

sağlığı, çevre ve biyolo-
jik çeşitlilikle ilgili risklerin 
dikkate alınarak tüm ge-
reken önlemlerin alındı-
ğından emin oldum. Artı 
atık suların, içme suyu 
kalitesine ulaşmasına 
kadar ve ek etki olarak, 

Bulgaristan’da en büyük 
işsizlik mevcut bölgeler-
de bir faaliyetin geliştir-
mesine kadar önlemlerin 
alındığını gördüm” dedi. 
Nona Karacova, “Birkaç 
yıl önce yatırımcı başka 
bir teknoloji teklif etmişti. 
Bölgede insanların en-
dişelerini dikkate alarak, 
projenin tümü yeniden 
işlenmiştir ve şimdi daha 
tehlikesiz bir teknoloji tek-
lif edilmektedir. Bu tek-
noloji, ekonomik açıdan 
daha az çıkar, daha az 
malzeme işlemi öngör-
mekte, fakat buna karşılık 
teknoloji olarak insanların 
sağlığı ve çevre açısın-
dan çok daha olumludur” 
diye vurguladı.
  
           Kırcaali Haber

Çevrecilerin protesto hazırlıkları
Çevreciler, Çevre 
ve Su Bakanı Nona 
Karacova’nın Kru-
movgrad güneyindeki 
Adatepe’de altın elde 
edilmesinin onayla-
ma kararına karşı 
protesto düzenleme-
ye hazırlanıyorlar. 
Protesto kararı, Nona 
Karacova’nın Yüksek 
Uzmanlar Ekolojik 
Değerlendirme Kuru-
lunun Adatepe maden 
ocağının işlenmesi 
projesine yeşil ışık 
verilmesi önerisini ka-
bul ettiğini ilan etme-

sinden bir gün sonra 
alındı. Yerel halkın di-
renişinden dolayı, ya-
tırımcı şirket altın elde 
edilmek için siyanür 
teknolojisi kullanmak-
tan vazgeçti ve daha 
az etkili, fakat daha 
güvenli teknoloji kul-
lanmaya karar verdi. 
Bakan Karacova, 
eksiklikler yüzünden 
uzmanların proje 
önerisini üç defa geri 
döndürmüştü.
Bakan Karacova’nın 
ifadesine göre, bu 
defa sunulan projede 

yerel halkın hayatı ve 
sağlığı ve de çevrenin 
korunmasının garanti 
edilmesi için tüm ön-

lemler alınmıştır. Altın 
elde edilmesinin ülke-
de en yüksek işsizlik 
oranı olan bölgeler-

den biri Krumovgrad 
bölgesinin gelişimine 
yardımcı olacağını 
belirtmişti. 
Fakat çevre örgütleri 
Bakan’ın aldığı kararla 
razı değiller ve saçma 
olduğunu düşünüyor-
lar. Çevreciler, kararın 
Krumovgrad kamuo-
yunun isteğine uygun 
olmadığı gerekçesini 
öne sürdüler. 
Yerel Girişim Komi-
tesinden, kasabada 
ve köylerde altın elde 
edilmesine karşı halk-
tan imza toplayacak-
larını bildirdiler. 
Hukukçularla yapıla-

cak danışmanlıklar-
dan sonra komitenin 
ve aynı şekilde Ada-
tepe ocağının işlen-
mesini protesto eden 
Krumovgradlılara Ha-
yat Derneğinin ne gibi 
hareketlerde buluna-
cakları kararlaştırıla-
cak. 
Krumovgrad Beledi-
ye Başkanı Sebihan 
Mehmet, Çevre ve Su 
Bakanlığının kararın-
da belirtilen motive-
lerle tanışacaklarını 
ve istemlerine uyulup 
uyulmadığının değer-
lendirmesini yapacak-
larını söyledi.

Momçilgrad Belediyesinde 
yerel vergilerin %87,6’sı 

toplandı
Kasım ayına kadar Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediyesinde yerel vergi ve harçlardan toplam 
olarak 708 866 Leva toplanmıştır, bu ise plan-
da öngörülenden %87,6’sının yerine getirildiğini 
gösteriyor. Plana göre Belediye’nin bina vergisin-
den %93,71, motorlu taşıt araçları vergisinden 
%85,34, çöp harcından %94 ve patent ödeme-
sinden %77,33 geliri olmuştur. 

Belediye’nin Maliye ve Bütçe Bölüm Müdü-
rü Meral Mehmet, “ Yılın sonuna kadar kalan 
diğer paraların toplanmasını ve toplam vergi 
tahsilâtının %90’dan fazla olmasını bekliyoruz” 
diye yorumladı. Bu yıl ilk defa belediyeler ko-
naklama için ödenen turist vergisi topluyorlar ve 
vergi tahsilâtının düşük olduğu gözlenmektedir. 
Otel sahipleri 30 Ocak 2012 tarihine kadar yıllık 
bildirge sunmak zorundalar. 

Momçilgrad İdare Dairesinden vatandaşlara 
yükümlülükleri olan yerel vergi ve harçlarını öde-
mekte acele etmelerini hatırlatıyorlar. Belirlenen 
süre geçmiştir ve her geçen günle yerel vergi ve 
harçların üstüne faiz hesap edilmektedir.

                                                Kırcaali Haber
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Bulgaristanlı müftüler Tekirdağ'da seminere katıldı
Bulgaristan Müslüman Toplu-
luğu Yüksek İslam Şurası Baş-
kanı Şabanali Ahmet, “Türkiye 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
düzenlediği bilgilerimizin ta-
zelenmesi, bilgi ufkumuzun 
daha da genişlemesi ve ülke-
mizde halkımıza din eğitiminde 
Türkiye’de uygulanan tüm bilgi-
lerin aktarılmasını sağlayacak 
bu seminer bizler için çok ya-
rarlı oldu” dedi.
Tekirdağ Diyanet Eğit im 
Merkezi’nde Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından 21-26 
Kasım tarihlerinde düzenle-
nen, Din Hizmetleri, Hizmet İçi 
Eğitim, Vakıflar, Halkla İlişkiler 
ve kurumsallaşma ana başlık-
ları ile verilen seminerin çok 
yararlı ve doyurucu geçtiğini 
belirten Ahmet, seminere 21’i 
Bölge Müftüsü olmak üzere 26 
kişinin katıldığını söyledi. Se-
minere öncelikle Türkiye’de Di-
yanet İşleri Başkanlığı Yapmış 
olan Tayyar Altıkulaç ve Prof. 
Dr. Ali Bardakoğlu ile İstanbul 
Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağ-
rıcı başta olmak üzere saygın 
din adamlarının katılmasının 
kendilerine verilen önemi orta-
ya koyduğuna değinen Ahmet, 
“Gerçekleşen seminerlerimizde 

sorduğumuz sorulara doyurucu 
cevaplar alırken, verilen bilgi-
ler de büyük bir öneme haiz” 
dedi. Aralarında Bulgaristan 
Baş Müftüsü Mustafa Aliş’inde 
bulunduğunu ve Aliş’in küçük 
bir rahatsızlık geçirmesi nede-
ni ile seminerden ayrılmak zo-
runda kaldığını belirten Ahmet, 
semineri düzenleyen Diyanet 
İşleri Başkanlığına, seminere 
ev sahipliği yapan Tekirdağ 
Diyanet Eğitim Merkezi Müdü-
rü ile görevlilerine ve Tekirdağ 

Müftüsü Mahmut Gürlen’e te-
şekkür borçlu olduklarını be-
lirtti. Ahmet, “Bulgaristan Müs-
lüman Halkının Dini hizmetini 
gören İslam Şurası ile Bölge 
Müftüleri ve Türkiye Diyanet 
İşleri Başkanlığı birlikteliğinde 
düzenlenen bu eğitim semineri 
bizler için çok yararlı geçmek-
tedir. Her zaman ve her şeyde 
olduğu gibi Türk Devletini yanı-
mızda hissetmek bizler için çok 
önemli ve özellikle manevi bir 
destek” dedi.  Kırcaali Haber

Kayıtdışı ekonominin payı Kırcaali’de en düşük
Bulgaristan Sanayi Serma-
ye Derneği (AİKB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Vasil Belev 
basın mensupları önünde, 
“2010 yılında Bulgaristan 
ekonomisinin üçte biri kayıtdı-
şı olarak gerçekleştirilmiştir” 
diye bildirdi. 
Belev, İnsan Kaynakları 
Operasyonel Programı üze-
re finanse edilen derneğin 
kayıtdışı ekonomi ölçüleri 
hakkında yaptığı geniş kap-
samlı incelemesini tanıttı. 
Belev, “ Para değeri olarak, 
kayıtdışı ekonomi payı yak-
laşık 10-15 milyar levaya eşit 
gelmektedir. İstatistik verilere 
göre yapılan hesaplamalar, 
Bulgaristan’da geçen yıl için 
kayıtdışı ekonomi payının 
yaklaşık %32-33 olduğunu 
gösteriyorlar. Böylece Bulga-
ristan kayıtdışı ekonomi ba-
kımına göre Yunanistan ve 
Romanya’nın yanında bulun-
maktadır. Kayıtdışı ekonomi 
payı en düşük oranda %10 
olarak Avusturya’da tespit 
edilmiştir” diye açıkladı. 
Dernekten, Bulgar hükümeti-
nin kayıtdışı ekonomiye karşı 
aldığı aktif önlemlerden dolayı 
2010 yılını 2009 ile kıyaslan-
dığında %37 azalma görüldü-
ğünü belirttiler. İnşaat, sağlık 
ve turizm sektöründe kayıtdı-
şı ekonomi payının en yüksek 
olduğu, posta hizmetleri ve 

makine mühendisliğinde ise 
en az olduğu bildirilmekte-
dir. Bölgesel açıdan yapılan 
incelemeye göre, kayıtdışı 
ekonomi sıralamasında Bur-
gas şehri % 61,3 ile birinci 
yerde, en düşük ise %34,2 
ile Kırcaali sonuncu yerde 
bulunmaktadır. 
Sofya’da %41,3 oranında 
kayıtdışı ekonomi tespit edil-
miştir. Bu rakamlar, işveren-
ler ile işçiler arasında yapılan 
anket üzere hesaplanmıştır. 
Kişisel değerlendirmelere 
göre, ulusal çapta kayıtdışı 
ekonominin ortalama değeri 
ise %40-45. 
İnceleme projesinin kilit isim-
lerinden Stefan Petranov’a 

göre, kayıtdışı ekonomi payı-
nın bu yıl ve önümüzdeki bir 
iki yılda %30-31’e kadar düş-
mesi eğiliminin devam etme-
si beklenmektedir. Petranov, 
uzmanlık görüşünü ifade et-
tiğinin altını çizerek, uzun 
vadede kayıtdışı ekonominin 
%20’nin altında düşmesine 
olanak vermediğini paylaştı. 
2010 yılında kayıtdışı ekono-
minin oluşumunda en büyük 
pay, sigara kaçakçılığına, Ma-
kedonya, Ukrayna ve Türkiye 
gibi AB üyesi olmayan ülkeler 
için şirketlerimizin hayali ihra-
cat yapmasına ve dolayısıyla 
üç ülkeden yapılan ithalatın 
düşük değerde olmasına dü-
şüyor. 

Yunanistan'da Türkçe'ye 
ilgi artarak devam ediyor 
Yunanistan’da yayınlanan birkaç Türkçe Dilbilgisi kitabı arasın-

daki en önemli çalışmalardan biri olmaya aday kitap, Vasilis Daf-
nopatidis ve Hristina Şanlıoğlu tarafından hazırlandı.

Yunanistan’da son dönemde izlenme rekorları kıran Türk dizileri, 
Türkiye’nin yakaladığı kalkınma performansı ile ülkeyi kasıp kavu-
ran ekonomik kriz, Türkçe’ye olan ilgide patlamaya sebep oluyor. 
Ülke genelinde art arda açılan dil kurslarında en fazla rağbeti Türk 
Dili görürken, Türkçe öğrenmek isteyenlere yönelik kitap çalışma-
ları ile Türkçe öğreten internet sitelerine yoğun talep dikkat çekiyor. 
Atina’daki Perugia Yayınları, Yunanlara yönelik “Türkçe Dilbilgisi” 
kitabını geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü.

Atina’daki ‘İstanbullular Kültür Derneği’nde yapılan kitap tanıtımı-
na Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu Nurdan Altundaş, Muavin 
Konsolos Süalp Erdoğan, Atina Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nden 
öğretim görevlileri, Atina’daki Türkçe dil kurslarından öğretmenler, 
öğrenciler ve Türkçe’ye ilgi duyan yaklaşık 300 Yunan katıldı.

Perugia Yayınları ve Perugia Türkçe Dil Kursu sahibi Tina Zo-
gopulu, yaptığı konuşmada, Yunanistan’da son dönemde Türkçe 
öğrenmeye karşı kayda değer bir ilgi ile karşılaştıklarını söyledi. 
Yunanca yazılmış Türkçe gramer kitabı boşluğunu bu çalışma ile 
büyük oranda giderdiklerinin altını çizen Zogopulu, Yunanların 
komşu Türk kültürünü daha yakından tanımak ve cazip iş olanak-
ları sebebiyle Türk diline olan talepte patlama yaşandığına dikkat 
çekti. Zogopulu, Türkçe Dilbilgisi kitabının, yüzyıllarca birlikte yaşa-
yan ve acı tatlı anları paylaşan iki halkın daha da yakınlaşmasına 
zemin hazırlayacağını söyledi. Kitabın yazarlarından Hristina Şan-
lıoğlu ise kitabın tanıtımına ilişkin bölümlerden örnekler sundu.

Atina, Selanik, İstanbul ve Kıbrıs’tan 17 Yunan ve Türk akade-
misyen ile dil bilimcinin de katkı yaptığı “Yunanca Türkçe Dilbilgi-
si” kitabı, 327 sayfadan oluşuyor. Kitap, toplam 66 başlık altında 
Yunanlara Türkçe dilbilgisini öneklerle açıklıyor. Oldukça doyu-
rucu bir içeriğe sahip olan kitabın önemli bir eksikliği doldurması 
bekleniyor.

Öğretmen ve şarkıcı Rodi Tomurcukgül, Türkçe ve Yunanca şar-
kı ile programa renk katarken, tanıtım katılımcılara Türk yemek ve 
tatlılarının ikram edilmesiyle sona erdi.                Kırcaali Haber

Göçmenlerden Ankara çıkarması
Balkan Rumeli Göçmenleri Federasyonu Başkanı Turhan Gen-

çoğlu, yurtdışında yaşayan soydaşlar ile Türkiye'ye yakın zamanda 
göç edenlerin yaşadıkları sıkıntıları ihtiva eden bir raporu Baş-
bakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik'e sundu.

Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu (BRGK) Başkanı 
Turhan Gençoğlu ve yönetim kurulu üyeleri dış Türklerin sorun-
larını hükümete iletmek için Ankara'da temaslarda bulundu. Gen-
çoğlu ve ekibinin ilk durağı Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 
oldu. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk'ün de hazır bulunduğu 
toplantıda, sorunların ve beklentilerin yer aldığı dosyayı Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ'a sunan Gençoğlu, "Türkiye'nin 36 ilinde, 
9 federasyon ve 146 dernekten oluşan Balkan Rumeli Göçmenleri 
Konfederasyonumuz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil top-
lum örgütüdür. Dış Türklerle ilgili meselelerin ilgili devletlerle görü-
şülerek çözümü konusunda desteklerinizi bekliyoruz. Devletimize 
faydalı olabilecek bir ekibimiz var. Bu çalışmayı birlikte yapalım. 
Yurtdışındaki siyasi partilerimizin milletvekillerinin desteklenmesi, 
onların kendi parlamentolarında hangi konuları nasıl dile getirecek-
lerinin belirlenmesi hususunda da ortak çalışma yapmaya hazırız" 
diye konuştu.

RAPOR IŞIK TUTACAK
Sadece Balkan coğrafyasında değil, Avrupa ülkelerindeki Türk-

lerin de ciddi sıkıntıları bulunduğunu, bunları zaman zaman Baş-
bakan seviyesinde görüştüklerini belirten Başbakan Yardımcısı 
Bozdağ, bu meselelerin çözümü için Dışişleri Bakanlığı nezdinde 
çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Soydaşların sıkıntıları için bir 
çalışma başlatılacağını bildiren Bozdağ, BRGK'nun hazırladığı 
raporun kendilerine ışık tutacağını kaydetti.

SEMPOZYUM DÜZENLENECEK
BRGK'nun Ankara'daki ikinci durağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Faruk Çelik oldu. Halen Bulgaristan'dan göç eden soy-
daşların, o ülkede ödedikleri primlerin tam anlamı ile Türkiye'ye 
getirilemediğini dile getiren Başkan Yardımcısı Zülkef Yeşilbahçe, 
Mecburi göçle Türkiye'ye gelen soydaşlara emeklilik hakkı tanın-
ması için girişimlerin yoğunlaştırılmasını talep etti. Bu konuda 
çalışma yürüttüklerini aktaran Çelik de "20 yıl çalışmış olan bir 
insanın primleri var. Bunlara nasıl el koyuyorsunuz diye soruyo-
ruz. Buna çözüm üretmek için çalışıyoruz" dedi. Bursa Milletvekili 
Mustafa Öztürk ise "Dış Türkler ve akraba topluluklar konusunda 
federasyon ve hükümet işbirliğiyle bir sempozyum düzenlenmesi 
ve meselelerin masaya yatırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.
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Kırcaali’de “Sürdürülebilir Hayvan Üretimi ve 
Süt Üretimi” adında seminer düzenlendi

“Kırcaali” otelinde “Sürdürülebi-
lir Hayvan Üretimi ve Süt Üreti-
mi” başlığı altında seminer ger-
çekleşti. Etkinlik, Kırcaali Avru-
pa Tasarım Merkezi tarafından 
Kırcaali Valiliği ve Kırcaali Tarım 
İl Müdürlüğünün desteğiyle or-
ganize edildi. Seminer, Kırcaali, 
Haskovo ve Smolyan illerinden 
potansiyelini geliştirmek ve yet-
kiliklerini artırmak isteyen çiftlik 
ve mandıra sahiplerinin sektö-
re yönelik devlet politikası ve 
finanse etme imkanları hakkın-
da bilgilendirilmeleri amacıyla 
düzenlendi. 
Seminerin başında Kırcaali 

Valiliği adına Vali Yardımcısı 
Asen Türdiev organizatörleri 
ve katılımcıları selamlamasında 
hayvan ve süt üretimi alanında 
iyi uygulamalar deneyimi pay-
laşımının ilgili taraflara yararlı 
olmasını diledi. 
Ardından Tarım ve Gıda Ba-

kanlığından, GEA Farm Tech-
nologies, Donido Makina Sana-
yi SA, Avrupa Tasarım Merkezi, 
Theres-Odrysians Ltd kuruluş-
larından uzmanlar konuyla ilgili 
mültimedya tanıtımları sundular. 
Tanıtımlardan sonra katılımcılar 
uzmanlarla doğrudan doğruya 
bireysel danışmanlıklar yapma 

imkanı buldular. Bakanlıkta uz-
man Violeta Krısteva, “Hayvan 
Üreticiliğinde 2014 yılına kadar 
gelişim perspektifleri” hakkında 
konuştu. Bakanlıktan başka bir 
uzman Nikolay Uzunov ise, “Süt 
İşletmelerini Yeniden Yapılandır-
ma İmkanlarını tanıttı. İkinci otu-
rumda Kırcaali Avrupa Tasarım 
Merkezi Başkanı Müh. Valentin 
Malamov ve Theres-Odrysians 
Ltd Yöneticisi Atanas Yançev, 
“Sürdürülebilir Hayvan Üretimi. 
Temel Atma ve Finanse Edilme-
si İmkanları” na değindiler. 
Üçüncü oturumda GEA Farm 

Technologies, Donido Makina 

Sanayi SA yöneticisi Müh. İvan 
Filev, “Avrupa’da Süt Hayvan 
Üretimine Genel Bakış. İyi Uy-
gulamalar” konulu sunum yaptı. 
Son oturumda konuşan Donido 
Makina Sanayi SA Baş İcra 
Müdürü Müh. Yordan Vılçev’in 
konusu ise “Süt Endüstrisi İçin 
Bina Hatları ve Bileşenlerin Ku-
rulması” idi. 
Seminerden önce gazetecilere 

konuşan Müh. Malamov, Kırca-
ali Avrupa Tasarım Merkezi-
nin Avrupa Birliği Fonlarından 
finanse edilmesi üzere proje 
hazırlığında oldukça deneyimli 
olduklarını ve bu anlamda çiftlik 

ve mandıra sahiplerine yardımcı 
olmaya hazır olduklarını belirtti. 
Uzman, “Bugünkü seminerde, 
Kırsal Bölgeleri Geliştirme Ulu-
sal Planına göre, pratik açıdan 
tarım için yaklaşık 500 milyon 
leva, hayvan üretimi için 200-
230 milyon leva ayrılmış olduğu 
halde 2012 yılının sonuna kadar 
gereken projeler sunulmazsa, 
bu mali kaynakları kaybetmiş 
olacağımıza dikkat çekeceğiz. 
Ülke genelindeki 41 000 çiftliğin 
Avrupa standartlarına uymadık-
ları için kapatılması gerektiğini 
vurguladı. Haskovo ilinde 119, 
Kırcaali ilinde 24 ve Smolyan 
ilinde 15 çiftliğin kapatılması ge-
rektiğini paylaştı. Aynı zaman-
da bu büyük gelişim potansiyeli 
olan bir iştir. Bir iş ise, çok para 
ile yapılıyor. Hayvan üretimi 
sanayi bir üretimdir. Kırcaali’de 
biznesin bir kısmının yeniden 
yapılandırılması bekleniyor. 
Kırcaali’de hızlı geliştirilmiş sa-
nayi endüstrisi vardı. Siz ben-
den daha iyi biliyorsunuz ki, bu 
endüstri kapatıldı. Yeniden yapı-
landırılmasının ise, mutlak tarım 
sektöründen geçeceğinin bilin-
cinde olmalıyız. Bulgaristan’ın 
genel olarak iki önceliği mevcut. 
Aslında tüm Avrupa için geçerli 
üçüncüsünün ulaştırma ve lo-
jistik olduğunu söyleyebiliriz. İş 
adamları düğüm noktası olan 
Kırcaali’nin bu yönde nasıl ge-
liştirilebileceğini düşünebilirler. 
Turizm yönünde önümüzdeki 
10 yılda Kırcaali’de en az 30 
otel yapılacağından eminim. 
Turistlerin artmasıyla beraber 
gıda sanayisi de geliştirilecek. 
Çünkü yabancılar kaliteli ürün 
isteyecekler. Bu bağlamda, 
tarımın bir kısmı, yani hayvan 
üretimi gelişecek. Hayvan üre-
timi, hem doğa ile ilgilidir, hem 
hayvan yemi üreticiliğinin gelişi-
mini sağlamaktadır. Bugünlerde 

protesto girişiminde bulunan ta-
hıl üreticileri aslında onların ge-
lişim yolunun hayvan üretimine 
bağlı olduğunun farkında değil-
ler. Tahıl üreticilerinin hayvan 
üreticilerle kooperatifleşmeleri 
gerekiyor” diye paylaştı. 
Uzman, süt çiftliklerinin yeni-

den yapılandırılmasıyla ilgili kü-
çük çiftliklerin büyükleştirilmesi 
yolunda hareket edileceğini kay-
detti. Müh. Malamov, “Avrupa’da 
çiftliklerin %90’nında 40’dan 
100’e kadar hayvana bakılıyor, 
fakat onlar yemi de kendileri 
üretiyor. Bizde ise tam tersi. 
10-15-20 büyük çiftlik mevcut, 
diğerleri hepsi küçük ve ayakta 
zor kalıyorlar. 
1989 yılında Bulgaristan’da 870 

000 hayvana bakılırken, bugün 
200 000’den daha az hayva-
na bakılıyor. Anlaşıldığı gibi, 
bu kaybolan yaklaşık 600 000 
hayvan için mali kaynak sağla-
nıyor. Ticaretin Avrupa Genel 
Politikasında yazılı bir stratejisi 
üzere geliştirildiğinin farkına va-
rılmalı” dedi. 
2-4-5 hayvan sahiplerinin ka-

deri ne olacağı sorusuna uz-
man, “Belediye iki olanaktan 
birisini yerine getirmeli. Birinci 
imkan, Belediyenin çiftliklerin 
birleştirilmesini organize etme-
sidir, ben bunun mümkün ola-
cağını hiç sanmıyorum. Çün-
kü bu komünizm dönemindeki 
Tarım Kooperatiflerine (TKZS) 
benzeyecek. İkincisi ise, 25 yıl 
için yeniden işlenmesi gereken 
Belediyenin Katı Atıkları Yönet-
me Programında 1-3 hayvan 
sahiplerinin nasıl hijyenik istem-
lere uymaları için koşullar yara-
tacaklarını öngörmeleri gerek-
lidir. Bunun için Belediye çiftlik 
sahipleriyle bireysel görüşmeler 
yaparak, gübrelik yerlerin nere-
ye yapılmasını tespit etmesi ge-
rekiyor” diye açıkladı.  

Yunanlılar: Makas yolu Mart 
ayında hazır olacak!

Bulgaristan Ulusal Rad-
yosu, Yunan Yerel İktidar 
temsilcilerinin Bulgaristan 
ve Yunanistan arasında 
Makas geçidi üzere ku-
rulan yeni yolun gelecek 
bahar mevsiminde hazır 

olacağına kanaat getirdik-
lerini bildirdi. Yunanlılar, sı-
nırın açılmasını ülkelerinde 
krizin kötü etkisinin azaltıl-
ması için bir şans olarak 

görüyorlar. İş dünyası da 
yatırımcıların ve turistlerin 
gelmesi için yeni yol kori-
dorlarına güveniyor. Böyle-
ce birkaç ay sonra binlerce 
Bulgaristan vatandaşı için 
Ege Denizine en kestirme 

yol açılacak. Makas yo-
lunun inşaatı için büyük 
miktarda para yatırımı ya-
pılmıştır, 21 kilometre düz 
asfalt dökülmüştür, 5 tünel 

ve 2 köprü kurulmuştur. Yol 
kullanıma geçtikten son-
ra ilk büyük Yunan şehri 
Komotini’ye (Gümülcine) 
artık bir saatten daha az 
bir zamanda varılacak. 

Maronya Belediye Başka-
nı Sapes İliyas Yoanikis’in 
ifadesine göre, yeni yol Ku-
zey Yunanistan’ın gelişimi 
için yeni bir şans. Makas 
yolunun açılışından sonra 
Bulgarların yoğun olarak 
Yunanistan’a gitmeleri ve 
Yunanlıların da aynı şekil-
de Rodoplara akın etme-
leri beklenmekte. Yunanlı 
otel sahipleri artık fiyatları 
düşürdüler.

Yunanistan tarafında iki 
kilometrelik yol kısmına 
asfalt döküldüğünde kul-
lanıma hazır olacak. Yu-
nanlılar, devletin ilk önce 
uygulayıcı şirkete ödeme 
yapması halinde Makas 
yolunun Mart ayına kadar 
hazır olacağını vaat edi-
yorlar. Asfalt dökümünün 
sıfırın altındaki hava duru-
mundan dolayı ertelendiği 
bildirildi.

           Kırcaali Haber
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Krumovgrad Belediyesi , 
Adatepe’de altın elde edilmesi 

kararını mahkemeye verdi
Krumovgrad Belediye Baş-
kanı Sebihan Mehmet, “Be-
lediye, Adatepe’de altın elde 
etme kararına karşı Yüksek 
İdare Mahkemesine şikayet 
dilekçesi sundu. Böylece 
Çevre ve Su Bakanı Nona 
Karacova’nın Yüksek Uz-
manlar Ekolojik Kurulunun 
altın elde edilmesi önerisini 
onaylaması kararına karşı 
çıkmak için kanunen 3 gün-
lük sürenin geçmesini bekle-
dik” dedi. Sebihan Mehmet 
özel olarak, ne Krumovgrad-
lıların, ne de Belediye İdare 
Dairesinin “Dundee Precious 
Metals” şirketinin yatırım ni-
yetinin peşin icra edilmesine 

hak veren fıkrayla razı olma-
dıklarını vurguladı. 
Belediye Başkanı, Kana-
dalıların önerisinin birçok 
kez insanların sağlığının ve 
doğanın korunmasının gü-
venliğinin garanti edilmesin-
de ana eksiklikler yüzünden 
geri çevrildiğini hatırlattı. “Bu 
istemlerle ilgili taviz yapma-
yacağız” dedi. 
Girişimci Komitesi ikinci gün 
Krumovgrad dolayında altın 
elde edilmesine karşı imza 
topluyor. Yüzlerce insan imza 
kampanyasına katılarak, Ba-
kanın kararıyla razı olmadık-
larını gösteriyorlar.
                   Kırcaali Haber
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Ayhan Salim, Avrupa Asya Ashihara Karate 
Şampiyonasında ikinci oldu 
Rani list (Işıklar) köyünden 
34 yaşındaki Ayhan Salim, 
11-13 Kasım 2011 tarihleri 
arasında Antalya’da düzen-
lenen Avrupa Asya Ashihara 
Karate Şampiyonasında 75 
kg. kategorisinde ülkemizi 

temsil etmiş, gümüş madal-
ya kazanmıştır. Şampiyona, 
O-Sport Savunma Sanatları 
Federasyonu tarafından or-
ganize edilmiştir. Ayhan, aynı 
şampiyonada yaptığı maç-
larda kaburgalarında ve sol 
bileğinde oluşan sakatlıklar-
la finale çıktığını belirtti. Bu 
sakatlıkların birinci olmasına 
engel olduğunun altını çizdi. 
Şampiyonaya maliyetini kendi 
karşılayarak, tek başına Bul-
garistan adına katılan Rani 
listli karateci, mali durum ne-
deniyle yetiştirdiği öğrencileri-
nin katılamadıklarını paylaştı. 
Bir sporcunun şampiyonaya 
katılım ücreti, yol, konaklama, 
yemek masraflarıyla birlikte 
380 Avro civarında paraya 
mal olduğu anlaşıldı. 
Ayhan Salim, Bulgaristan’da 
Ashihara Karate tarzının tek 
antrenörü olduğunu vurgula-
dı. Kendisi Ashihara Karate 
sporu çalışmalarına 1994 yı-
lında Bursa’da 5. dan antre-
nörü Sermet Ulufer’in yanın-
da başlamıştır. 2000 yılında 

kendisi 2. dan siyah kuşağa 
sahip oluyor ve 1994 - 2002 
yılları arasında Türkiye içinde 
yer aldığı çeşitli turnuvalarda 
dereceleri olmuştur. 
Ayhan, 2005 yılında Rani 
list köyünün okul salonunda 
10 civarında öğrenci yetiş-
tirmeye başlamıştır. Haziran 

2006 tarihinde de Bulgaristan 
adına Türkiye’de düzenlenen 
Dostluk Turnuvasına 5 ya-
rışmacıyla birlikte katılmıştır. 
Yarışmacılar, çeşitli katego-
rilerde 2 birinciliği, 2 ikinciliği 
ve 1 birinciliği kazanma mut-
luluğunu yaşamışlardır. Bir 
buçuk aydan sonra ise, başka 
bir Dostluk Turnuvasına katıl-
mak üzere davet almışlardır. 
Ayhan, bu defa yarışmaya 3 
öğrencisini götürmüş, üçü de 
ayrı ayrı kategorilerde bronz 
madalyaya sahip olmuşlar-
dır. 
Aynı yılın sonunda maddi 
sorunlar yüzünden karate 
salonunu kapatmak zorunda 
kaldığı için Batı Avrupa’ya 
işçi olarak çalışmaya gitmiş-
tir. Gurbette bulunduğu 4 yıl 
içerisinde karate sporundan 
tamamen uzak kaldığından 
üzgün olduğunu dile ge-
tirdi. 2010 yılının sonunda 
Bulgaristan’a dönünce hiç 
zaman kaybetmeyen Ayhan, 
yeniden açtığı karate salo-
nunda 8-9 öğrenciyle tekrar 

antrenmanlara başlamıştır. 
Ayhan Salim, Antalya’da 
gösterdiği başarı sayesinde 
Dünya Karate Federasyonu 
Başkanı Jens Bjerrekaer ta-
rafından 7 Nisan 2012 tari-
hinde Danimarka’nın Viborg 
şehrinde düzenlenecek olan 
18. Dünya Ashihara Karate 

Şampiyonasına davet edil-
miştir. 
Ayhan’a 26 Ağustos 2012 
tarihinde Japonya’da düzen-
lenecek 18 yaşına kadar açık 
sıklette yarışmacıların katıla-
cağı Ashihara Karate Turnu-
vasına davet edileceği sözü 
veriliyor. 
16 yaşında karate antren-
manlarına başlayan Ayhan, 
aslında daha küçük yaşlarda 
bu spor dalına karşı büyük ilgi 
duyduğunu ifade etti. Kendi-
sinden 5 yaş küçük olan kar-
deşi Sunay’ın da aynı sporla 
uğraştığını ve Türk Milli takı-
mında yer aldığını paylaştı. 
Sunay Işık’ın Türkiye adına 
ashihara karate dalında birçok 
derecesi olduğu açıkladı. 
Ayhan evli ve bir çocuk ba-
bası. Büyüdüğünde kızına 
ashihara karate tekniğini öğ-
retip, kendini savunabilmesini 
istiyor. 
Ayhan Salim, Kırcaali il 
merkezinde ashihara kara-
te okulu açmayı planladığını 
belirtti. Ancak bunun çeşit-

li sponsorların sağlayacağı 
maddi ve manevi destekle 
mümkün olacağını vurgula-
dı. Ayhan’ın amacı, ashihara 
karate alanında edindiği biri-

kimini öğrenciler yetiştirerek, 
gelecek kuşaklara aktarmak-
tır. Biricik hedefi öğrencilerini 
Bulgaristan’ın gelecek şampi-
yonları olarak görmektir.


